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PRESIDENTIN KOOSTE KAUDESTA

Kausi 2012-2013 oli LC Floorankentän 24. toimintakausi 
itsenäisenä klubina. Kausi avattiin 6. syyskuuta klubin pe-
rinteisessä kokouspaikassa Ravintola Martina Pasilassa 
hallituksen kokouksella, jossa oli läsnä peräti 13 leijonaa.

Kauden alkua, tai oikeastaan koko kautta, leimasi klubin 
kokouspaikan ja kokousaikataulujen muuttuminen. Perin-
teinen kokouspaikkamme Martina Pasila lopetti toimintan-
sa kesän 2012 aikana, ja ravintola muuttui uuden omista-
jan myötä pelkäksi lounasravintolaksi. Edessä oli uuden kokouspaikan etsintä. 
Uudeksi kokouspaikaksi löytyi useiden muidenkin N-piirin klubien käyttämä ra-
vintola Nyyrikki, jonka tiloissa myös ensimmäinen klubikokous pidettiin. Muu-
ton takia jouduimme muuttamaan myös perinteiset torstaikokouksemme niin, 
että  uudeksi  hallituksen kokouspäiväksi  tuli  edellisen kuukauden  viimeinen 
tiistai ja klubikokouksen pitopäiviksi kunkin kuukauden ensimmäinen tiistai.

Suomen Lions liitto  oli  tällekin  kaudelle  asettanut  tavoitteeksi  jäsenmäärän 
kasvattamisen.  Huolimatta  kokousaikojen  ja  -paikan muuttumisesta,  klubis-
tamme erosi vain yksi jäsen, joka hänkin siirtyi Espoo-Olarin klubiin, jatkaen 
näin  arvokasta  leijonatyötä  lähempänä  kotikontujaan.  Vastaavasti  saimme 
kauden 2012-2013 aikana yhden uuden jäsenen.

SuurPnatissa syyskuussa piirikuvernööri esitti klubeille toivomuksen klubiyh-
teistyön lisäämisestä. Toinen kaudelle leimaa antava piirre olikin klubivierailu-
jen merkittävä lisääntyminen. Floorankenttäläiset vierailivat kevätkaudella LC 
Sipoo Meri-Sibbon vieraana ja vastaavasti  isännöivät  LC Loviisan vierailua 
omassa  klubissaan.  Luonnollisestikaan  emme unohtaneet  perinteistä  ystä-
vyysklubiamme LC Kiikalaa, jonka kanssa vierailut järjestettiin puolin ja toisin 
niin syys- kuin kevätkaudenkin aikana perinteisin menoin.

Kauden 2012-2013 kansainvälisenä teemana oli ”nuorissa on tulevaisuutem-
me”. LC Floorankentän osalta tämän tunnuslauseen alla toteutettiin kauden 
aikana  yhteensä  16  klubiaktiviteettia,  joista  merkittävimpänä  jälleen  ”Kohti 
Joulua” konsertti yhdessä Helsingin Laulun kanssa. Konsertin tuloilla klubim-
me onkin jatkuvasti  pystynyt  ylläpitämään myös rahallista avustustoimintaa, 
joka konkretisoituu mm. keväisin jaettavina Lion -stipendeinä lähialueen kou-
luille, siis nuorille.

Kauden aikana klubimme saavutti sille asetetut tavoitteet. Saimme uuden jä-
senen, ja klubi vastasi piirin ja liiton taholta esitettyihin haasteisiin. Haluan kiit-
tää  kaikkia  klubivirkailijoita  sekä  kaikkia  leijonia  vastuullisesti  suoritetusta 
työstä klubimme hyväksi,  sekä toivottaa onnea ja menestystä seuraajalleni 
Floorankentän klubipresidentin tehtävässä.

Mikko Liski
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KAUDEN TAPAHTUMAT

Merkittävä silmälasilahjoitus ja kokousaika sekä paikka muuttuivat

Entisen II varapresidentin Sakari Väänäsen yhteyksien kautta klubille lahjoitet-
tiin 50 paria silmälaseja. Lasit toimitettiin edelleen liiton kansainvälisenä aktivi-
teettina Sri Lankaan. 

Ravintolan omistusjärjestelyjen muutoksen johdosta klubimme joutui  vaihta-
maan  kokouspaikkaa.  Kokoonnumme tästä  eteenpäin  ravintola  Nyyrikissä, 
Pohjolankatu 2. Hallituksen kokous on kuun viimeisenä tiistaina ja klubikokous 
on kuun ensimmäisenä tiistaina.

Ystävyysvierailu LC Loviisasta ja vierailu LC Sipoo/Meri-Sibboon

N-piirin kuvernööri Jukka Kärkkäinen toivoo, että klubit jalkautuisivat vieraisille 
toistensa  luo.  Floorankentän  toivotaan  järjestävän  vierailun  LC  Loviisalle. 
Floorankentälle esitys on mieluisa, onhan LC Loviisa piirin vanhin klubi ja yksi  
piirin suurimpia. Ja maantieteellistä etäisyyttäkin on mukavasti. Vain Lapinjär-
ven klubien kotipaikka on kauempana Pasilasta kuin Loviisa. 

Kuvernööri Jukka esitti kirjallisesti vierailutoiveensa, ja se annettiin klubin pre-
sidentille  Mikko  Liskille  ja  sihteerille  Kari  Kammoselle 
SuurPNAT:ssa syyskuussa. 

Myöhemmin selvisi,  että LC Sipoo/Meri-Sibbo oli  saanut 
vastaavan  kirjeen kuvernööriltä.  Siinä  oli  ehdotettu,  että 
LC Sipoo  Meri-Sibbo  puolestaan  kutsuisi  Floorankentän 
vierailulle.

Nenäpäiväkeräys

Klubimme osallistui  Ylen Hyvä -säätiön ja eri  kansa-
laisjärjestöjen toteuttamaan Nenäpäivään kahdella ke-
räystempauksella.  Kahtena  lauantaina  20.10.  ja 
10.11.2012 olimme keräyslippainemme Arabianrannan 
ostoskeskuksessa.  Television kuusituntinen Nenäpäi-
vä lähetys oli 9.11. 

Valtakunnallisesti  leijonat  osallistuivat  kampanjaan  aiempaa  matalammalla 
profiililla, mutta näkyvyys televisiolähetyksissä oli lähes entistä luokkaa. Kahta 
lions -jäsentä haastateltiin suorassa lähetyksessä Tohlopista.

Keräystuotto tullaan käyttämään kehitysmaiden lasten hyväksi. Floorankentän 
puhdas tuotto kahtena päivänä oli yhteensä 839,04 €.
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Arpajaisissa Onni ja Onnetar

Lions -arpajaiset  järjestetään nuorisotyön  tukemiseen.  Tilitysaika  on helmi-
kuun loppuun saakka. Päävoitot (70 kpl) olivat 2013 kesä-
nä Hampurissa järjestettävään LCI:n kansainväliseen vuo-
sikokoukseen, Conventioniin. Lohdutuspalkintoina on äly-
puhelimia ja kylpylälomia.

Floorankentälle tulleiden arpojen noston aloittivat Onni ja 
Onnetar. Nimittäin klubin presidentin Mikko Liskin lapset 
Akseli  ja Lotta nostivat ensimmäiset, isänsä ostamat ar-
vat.

Floorankentän standaari Nyyrikille

Floorankentän standaari myönnettiin ravintola Nyyrikille. 
Se on osoitus siitä, että klubi on ollut tyytyväinen saa-
maansa palveluun, ruuan tasoon ja kokoustilojen viihty-
vyyteen, niin tänä syksynä kuin vuosien saatossa eri ti-
laisuuksia järjestettäessä. 

Ystävyysklubin kanssa jääkiekkoa katsomassa

Perinteisesti  klubimme  myöhäissyksyn  ohjelmaan 
on kuulunut ystävyysklubimme LC Kiikalan vierailu. 
Tällä kerralla vieraidemme toivomus päästä katso-
maan oman suosikkinsa TPS:n vieraspeliä oli otettu 
huomioon. Niinpä marraskuun 17. päivän iltapäivällä 
kiipesimme Helsingin jäähallin loppuunmyytyyn kat-
somoon  yhdessä  vieraidemme  kanssa  HIFK-TPS 
ottelua katsomaan. Jälkipelit pelattiin ravintola Mes-
seniuksessa.  Ystävyysvierailun tapahtumiin  osallis-
tui yksitoista henkilöä Kiikalasta ja yhdeksän plus yksi Floorankentästä. 

Kirkkosali aivan täysi

Temppeliaukion kirkon kirkkosali oli aivan täysi, kun Floorankenttä järjesti jou-
lunaluskonserttinsa  25.11.2012.  Kuorona  jälleen  upeasti  laulanut  Helsingin 

Laulu johtajanaan Hanna Remes. Myös sää suosi 
konsertti-iltaa ja se palkittiin ehkä suurimmalla ovi-
myynnillä kuin koskaan. 

Lainaan itsekin kuorotaustan omaavan Thorleif Jo-
hanssonin  konserttiarvostelua:  "Olipa  taas  hieno 
konsertti. Helsingin Laulu on niitä kuoroja, joiden  
konsertissa  ei  tarvitse  jännittää,  että  löytävätkö  
sopraanot  puhtaan  sävelen  tai  kuuluvatko  muut  
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äänet.  Koko kuoron sointi on hyvin tasapainoinen. Visuaalisesti  näytti  siltä,  
että kuoro myös nautti laulamisesta…"

Tämän syksyn konsertti järjestettiin viikko nor-
maalia aikaisemmin. Siksi nimi olikin "Kohti  
Joulua" eikä perinteinen adventtikonsertti. 
Syy on siinä, että kuoromme Helsingin Laulu 
oli saanut kutsun ensimmäisen adventtisun-
nuntain viikonloppuna kuorojen joulufestivaa-
leille Unkarin Budapestiin. - Tämä oli hyvä ja 
aito harjoitus festivaaleja ajatellen.

Ohjelmassa oli myös uusia sovituksia ja siellä 
esiteltiin kuoron uusi levy Suomalaisen joulun 
tunnelma. Levyn viimeinen laulu on tunnelmallinen Sydämeeni joulun teen, 
Merja Rajalan uutena sovituksena. Siihen herkistävään lauluun päättyi myös 
konserttimme.

Rauhanjulistekilpailu

Tänä vuonna rauhanjulistekilpailun teemana oli "Ku-
vittelen Rauhan". Floorankentän sponsoroimana kil-
pailuun osallistui  jälleen Eläintarhan ala-asteen vii-
des luokka. Opettajakunta oli valinnut niistä neljä pa-
rasta. Näistä Quaasim Husseinin työ lähetettiin piirin 
kilpailuun. 

Kiitokset kilpailuun osallistuneille koululaisille ja ku-
vaamataiteen opettajalle. Eläintarhan ala-asteen rehtori Leena Andonow luo-
vutti neljän julisteen käärön LC Floorankentän edustajalle Harri Pirkkalaiselle 
ja Hannu Salolle.

Pikkujouluristeilyllä Tallinnassa

LC Helsinki/Floorankenttä teki pikkujouluristeilyn-
sä ohessa retken Viron merimuseoon kuuluvaan 
tänä  vuonna  avattuun  Lentosatama  -erillismu-
seoon Lennusadamiin. Museo oli rakennettu enti-
seen  kolmen  hangaarin  kokonaisuuteen,  joissa 
aikoinaan oli  sijoitettuina vesilentokoneita.  Han-
gaarikokonaisuus on kooltaan 50x105 metriä ja 
se valmistui 1917. 

Museovierailun jälkeen bussi vei Vanhankaupun-
gin portille ja sieltä tuulisessa pikkupakkasessa käveltiin Tallinnan joulutorille, 
Raatihuoneenaukiolle. 

Onnistuneen risteilymatkan ja museovierailun käytännön järjestelyt hoiti klu-
bimme ammattilaisjäsen, Tekniikan museon insinööri  Raimo Paappa.  Tulo-
matkalla pidettiin presidentti Mikko Liskin johdolla joulukuun klubikokous. 
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Kunniakäynnillä sankarihaudoilla

Floorankenttä osallistui jälleen 12.1.2013 kunniakäynnille Hietaniemen sanka-
rihaudoilla.  Klubimme  lippu  oli  näyttävästi 
lippulinnassa. N- ja B-piirien yhteinen perin-
ne ulottuu 1960-luvulle saakka. Floorankent-
tä on osallistunut kunniakäynnille joka kerta 
sen jälkeen,  kun klubillamme on ollut  oma 
lippu. Lippu vihittiin keväällä 2003. Tällä ker-
taa  floorankenttäläisiä  oli  paikalla  kuusi. 
Kunniakäynnin jälkeen järjestetyllä MJ -juh-
lalounaallakin  oli  klubin  edustus.  Juhlalou-
nas oli  monelle uudessa paikassa, Kansal-
lissalissa Aleksanterinkadulla.

Sukellusoppitunti kuvernöörivierailulla

Tammikuun klubikokouksessa oli  sukellusoppi-
tunti,  aivan kuin tilauksesta kuvernöörivierailua 
ajatellen.  Tämän  vuoden  kuvernööri  Jukka 
Kärkkäinenhän on tunnettu geokätköilystä ja ve-
neilystä sekä huimista hyppy- ja riipputempauk-
sistaan. Vedenalainen maailmakaan ei  hänelle 
ole vierasta. 

Jarkko  kertoi  aktiivisesta  harrastuksestaan  syväsukeltamisesta.  Mieleen  jäi 
erityisesti hylkyihin sukeltaminen mm. Suomenlahdella. Toisenlaisia olivat su-
kelluskokemukset kaukana Venäjällä, mm. Baikal-
järvellä ja Uralin vuoriston vedentäytteisissä luolis-
sa. 

Kuvernööri  Jukka  aloitti  esityksensä  ojentamalla 
Päämajan  lähettämän  huomionosoituksen  Jaakko 
Koskiselle. Aktiivinen jäsenyys palkittiin 20-vuotisjä-
senmerkillä. 

Klubiesitelmä sotaoperaatioista pohjoisella rintamalla 1941-44

Presidenttimme Mikko Liski piti klubiesitelmän viime syyskuussa 2012 vetä-
mänsä sotahistoriallisen matkan pohjalta. Esitelmä käsitteli suomalais-saksa-
laisia sotaoperaatioita pohjoisella rintamalla 1941-44. 

Sotahistoriallinen  matka  viime  syyskuussa  suuntautui 
Muurmanskiin, Kantalahteen, Kiestinkiin ja Uhtualle. Pai-
nopiste oli III AK:n sotatoimissa Kiestingissä ja Uhtualla. 

Esitelmässä kerrottiin saksalaisen Vuor. AK Norwegenin 
hyökkäyksestä  kesällä  1941  Petsamoon  ja  edelleen 
kohti Murmanskia hyökkäyksen pysähtyessä Listsajoel-
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le. Retken merkittävin tavoite oli kuitenkin Kiestingin motti, jossa retkeläiset 
kävivät maastossa paikanpäällä. Myös sota-ajan lauluista tutut Röhönranta ja 
Kis Kis -kukkulat tulivat tutuiksi Uhtuan suunnalta. 

Meri-Sibbon vieraana

N-piirin SuurPNAT:issa 26.9.2012 lanseerattiin Klubitreffit, ja jokaiselle klubille 
arvottiin N-piiristä klubi, joka tuli  kutsua vierailulle. LC Sipoo/Meri-Sibbo sai 
treffiklubikseen meidät.

Kahdeksan floorankenttäläistä matkasi sovittuna päivä-
nä,  keskiviikkona 27.3.2013,  Karhusaareen Kuntokal-
lion kurssikeskukseen, jossa isäntäklubimme piti  kuu-
kausikokouksensa.  Meri-Sibbo  on  toinen  Sipoon 
lionsklubeista,  ja  se on sekä kaksikielinen että  yhte-
näisklubi.  Tällä  hetkellä  17-henkisessä  klubissa  on 
kaksi naisjäsentä. 

Vierailua ennen pidimme oman klubimme hallituksen kokouksen. Sitten Meri-
Sibbon  kuukausikokouksen  alussa  seurasimme  uuden  jäsenen  ottamista 
isäntäklubiimme,  ja  kokouksen  jälkeen  oli  vuorossa  vapaata  seurustelua 
ruoan ja kahvin merkeissä. 

Vierailujen ilta

Huhtikuun  klubikokous  2.4.2013  oli  vierailujen  ilta. 
Vieraita oli Loviisan klubista ja Leoista sekä SAK:sta. 
Vierailuista huolimatta klubin sisäisetkin asiat ehdittiin 
hoitaa. Valittiin mm. ensi vuoden hallitus. 

LC Lovisa -  Loviisan delegaation saapui  kuvernööri 
Jukka Kärkkäisen asettaman klubien vierailuohjelman 
puitteissa. Vierailusta saatiin niin hyviä  kokemuksia, 
että kutsu vastavierailulle Loviisaan saadaan ensi kaudella. 

Leojen Europa Forumin 2013 järjestelytoimikunnan presidentti Vili Urpilainen 
kertoi  havainnollisesti  tulevan  kesän  suurtapahtumasta  Himoksella.  Sinne 
saapuu satoja  leoja  eri  puolilta  Eurooppaa.  Floorankenttäläiset  ymmärsivät 
vierailun todellisen tarkoituksen ja pienellä lahjoituksella lupasimmekin muis-
taa Leojen kokoustiliä. 

Yksi  uusimpia  aluevaltauksia  oli  vieraan  saaminen 
SAK:sta. Taloudellinen asiantuntija Sauli  Hievanen esitel-
möi liikenteen rahoituksesta. Keskusteluvaiheessa siirryttiin 
vielä  mielenkiintoisempaan  aiheeseen  eli  laajempaan  ta-
louspolitiikkaan. Hievanen tuntui  hallitsevan senkin. Lovii-
salaiset  vain  pahoittelivat  sitä,  että  talouspäätökset  teh-
dään liian Helsinki-keskeisesti. Eikä ainakaan esimerkkien 
valossa vieraitten väitteitä voinut kiistää.
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Äitienpäiväruusut Floorankentän johdolla

Leijonien äitienpäiväruusut  ojennettiin  Flooranken-
tän johdolla Hoitokoti Päiväkummussa. Tilaisuuden 
hemmottelu- ja ohjelmaosuuden jälkeen pidettiin äi-
tienpäivän tanssiaiset. Kavaljeereina olivat flooran-
kenttäläiset N-piirin tulevalla johdolla vahvistettuna. 

Tilaisuus  päättyi  Floorankentän  presidentin  Mikko 
Liskin esittämiin äitienpäiväonnitteluihin kaikille  äi-

deille. Ruusukimpun vastaanottivat Päiväkummun johtokaksikko Irma Väätäi-
nen ja Anne Kangas. Presidentti Mikon kanssa onnittelut esitti N-piirin tuleva 
kuvernööri Heikki Saarinen ja Floorankentän Harri Pirkkalainen. Myös tuleva 
kuvernööri Saarinen piti puheen äideille. 

Kauden päätösristeily Helsingin saaristossa 

Kauden  päätösillallinen  nautittiin  7.5.2013  risteillen  Helsingin  saaristossa. 
Upea sää ja Royal Linen maittava noutopöytä antoivat sille miellyttävät puit-
teet. Avec -tilaisuudessa oli osanottajia yli 20.
Perinteisesti presidentti palkitsi päätöstilaisuudessa aktiivisimpia jäseniä. Sa-
dan prosentin merkin sai peräti 12 floorankenttäläistä. Ak-
tiivisuus oli siis ollut korkeaa laajalla rintamalla. 

Arvostetuimman  huomionosoituksen  -  kiertopalkintona 
jaettavan Aimo Viitalan lahjoittaman leijonapatsaan - pre-
sidentti Mikko Liski myönsi Kari Kammoselle. Se oli osoi-
tus siitä, että sihteeri oli tehnyt työnsä erittäin hyvin. 

Kouluille stipendit

Toukokuun loppupuolella Floorankenttä on perinteisesti vienyt stipdendirahat 
kouluille, ja niin tapahtui myös tänä vuonna.

Tällä kertaa stipendirahakierroksella olivat Flooran-
kentän klubipresidentti Mikko Liski sekä 1. varapre-
sidentti  Sakari  Hannula.  Kierros  alkoi  Eläintarhan 
ala-asteen koululta, jossa vastassa oli paitsi rehtori 
Leena  Andonov  myös  oppilaskunnan  jäsenistä 
Sonja Sharker, Henri Rautio ja Ahmed Ahmed-Nur 
sekä  oppilaskuntatoiminnasta  vastaava  opettaja 
Hanna Niittymäki. 

Kahvitarjoilun aikana oppilaskunnan edustajat kertoivat oppilaskunnan teke-
misistä sekä sen vaikutusmahdollisuuksista. Oppilaskunnassa on yksi jäsen 
jokaisesta luokasta, ja jäsenet valitaan vaalilla. Oppilaskunta on mm. päättä-
nyt  erilaisten teemapäivien aiheista. Oppilaskunnan edustajat  toivoivat,  että 
he voisivat tulevaisuudessa vaikuttaa myös opetuksen sisältöön, esimerkiksi 
taideaineiden teemoihin.
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Seuraavaksi oli Länsi-Pasilan ala-asteen koulun vuoro. Koska koulun rehtori 
Susanna Kantanen piti juuri oppituntia, otti stipendirahat vastaan luokanopet-
taja Marco Murillo Pitkänen.

Kolmantena kohteena oli Arabianrannan peruskoulu. Tämä 2003 toimintansa 
aloittanut koulu oli nyt kolmatta kertaa Floorankentän stipendirahojen saajana, 
ja rahat otti vastaan rehtori Mari Suokas-Laaksonen.

Teijon kansallispuiston pitkospuilla

Toukokuun  viimeisenä  viikonloppuna  olimme  ystä-
vyysklubimme Kiikalan vieraana.  Pääkohde oli  Per-
niössä Teijon kansallispuisto postikorttimaisemineen. 
Parin  kilometrin  levyinen  suo  ylitettiin  pitkospuita 
myöten, kahteen kertaan. Myöhässä ollut kevät oli ot-
tanut loppukirin. Herännyt luonto oli kauneimmillaan.
Jylhistä maisemista ja karuista suonäkymistä matka 
jatkui  Kirjakkalan ruukkikylään.  Siellä  oli  illallinen ja 
sauna kylpypaljuineen. Loppuilta vietettiin leppoisasti 
Tuijan ja Ari-Pekan kotona. Aamulla oli vuorossa golf.

Täysi edustus Liiton vuosikokouksessa

Floorankentältä  oli  Liiton  vuosikokouksessa  Vierumäellä  7.-8.6.2013  täysi 
edustus, neljä virallista edustajaa. Varsinaisena kokouspäivänä lauantaina oli 
kaunis kesäinen sää. Valmistelupäivää perjantaita varjosti pitkäkestoinen voi-
makas ukkonen katkaisten muutaman kerran kokouspaikalta sähkötkin.

Vaikka perjantai olikin ikään kuin valmisteleva kokouspäivä, se oli täynnä mie-
lenkiintoista ohjelmaa. Silloin mm. järjestettiin kauden toimintaa päättyvällä 
kaudella valaisevia seminaareja. Päivän päätteeksi varapuheenjohtajaehdok-
kaat saivat väittelymuotoisesti esitellä omia teemojaan ja suunnitelmiaan.

Kokouksessa Liiton puheenjohtajaksi valittiin varapuheenjohtajana 2012-2013 
toiminut Asko Merilä I-piiristä eli Oulun seudulta. Varapuheenjohtajaksi valittiin 
N-piirin entinen kuvernööri Tuomo Holopainen. Ehdokkaaksi kansainväliseksi 
johtajaksi 2014-2016 valittiin niin ikään N-piiriläinen Jouko Ruissalo. 

Äänestyksellä  kokous päätti,  että  leijonantoi-
minnan 100-vuotisjuhlavuonna 2017 Suomen 
Lions-liiton vuosikokous pidetään Joensuussa. 
Sitä  ennen valtakunnallinen vuosikokous jär-
jestetään Porissa (2014), Sotkamossa (2015) 
ja Turussa (2016).  Kokouksessa oli  yli  kaksi 
tuhatta  osanottajaa,  virallisiakin  edustajia  oli 
toista  tuhatta  yhteensä  tasan  500  klubista 
kautta maan. 
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JÄSENASIAT

Eronneet jäsenet: Sakari Väänänen (siirtyi toiseen klubiin)

Uudet jäsenet: Kalle Ahola

Klubin kokonaisjäsenmäärä kauden lopussa 29 leijonaa.

PALKITSEMISET

100% osallistuminen:

Sakari Hannula, Markku Heinaro, Pertti  Huovinen, Kari Kammonen, Jaakko 
Koskinen, Mikko Latva, Mikko Liski, Raimo Paappa, Harri Pirkkalainen, Kyösti 
Pyysalo, Timo Rantanen, Hannu Salo, Antti Tuomikoski

Työteliäimmän vuoden tehneille toimihenkilöille:

Sihteerin palkinto, Club Officer Award G-125 S: Kari Kammonen
Rahastonhoitaja, Club Officer Award G125 T: Raimo Paappa

Toimikunnan puheenjohtajan palkinto:

Club Officer Award G 125 C: Jaakko Koskinen
Aktiivisesta toiminnasta jäsenhankinnan edistämiseksi, ja siihen liittyvistä mer-
kittävästä aloitteista, joka on saanut huomiota myös piirin tasolla ja joka on 
huomioitu myös muissa klubeissa. Päivälliskutsun lanseerannut.

Tunnustuspalkinto ansioituneille Lion:lle:

President's Appreciation Award G-168: Sakari Hannula
Toiminut aktiivisesti kauden alusta asti, antanut henkilökohtaisen panoksensa 
klubin käyttöön omalla osallistumisellaan, ollut läsnä kokouksissa ja järjestellyt 
henkilökohtaisen aikataulunsa niin, että pääsee osallistumaan klubin toimin-
taan.

President's Appreciation Award G-168: Antti Tuomikoski
Floorankentän pääaktiviteetin koordinaattori ja konserttivastaava. Toiminut ak-
tiivisesti edistääkseen klubin varainhankintaa, toiminut valokuvaajana ja kotisi-
vujen toimittajana sekä avustanut asiantuntemuksellaan niin presidenttiä kuin 
sihteeriäkin.

Kiertopalkinto:

Vuoden Leijona 2012-2013: Kari Kammonen
Esimerkillisestä  toiminnasta  ”uutena”  Lionina  vastuullisessa ja  haastavassa 
Lion -virassa. Osoittanut esimerkillistä motivaatiota Lion -toimintaa kohtaan, 
ollut  läsnä kokouksissa, osallistunut useisiin aktiviteetteihin ja toiminnallaan 
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edistänyt Floorankentän näkyvyyttä lohkon- ja piirin kokouksissa ja hoitanut 
virkatehtäväänsä esimerkillisesti.

20-vuotisjäsenmerkki:

Jaakko Koskinen

STANDAARIN LUOVUTUS:

Floorankentän standaari luovutettiin kauden aikana seuraaville:

Ravintola Nyyrikki
LC Sipoo Meri-Sibbo
LC Loviisa
Piirikuvernööri Jukka ja Lea Kärkkäinen

KOTISIVUT

Kotisivut ovat kertoneet klubimme toiminnasta jo ikiajat. Klubissa on onnek-
semme ammattikuvaaja Sakari Hannula sekä harrastelijakuvaajat Antti Tuo-
mikoski ja Hannu Salo sekä varamiehistö on ollut aina saatavilla.

http://www.verkkoviestin.fi/lionshkifloorankentta/

http://www.verkkoviestin.fi/lionshkifloorankentta/
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LIITE 1: Kauden 2012 - 2013 aktiviteettilista

Toiminta
AKTIVITEETIT

12.1.2012
N-piirin näkökyvyn jakaminen kampanja 31.10.2012
Nenäpäivä 17.10. – 10.11.12
Adventtikonsertti 25.11.2012
Joulukortit Syksy 2012
Suomi näkyviin arpajaiskampanja Syksy 2012

Vuosi 12-13
Nuorisovaihto Vuosi 12-13
Uusien Leijonien koulutus Vuosi 12-13

Vuosi 12-13
Äitienpäivä palveluaktiviteetti 7.5.2013
VIERAILUT
Vierailu DG 8.1.2013

Syksy 2012
Vierailu Loviisan LC 2.4.2013

Kevät 2013
27.3.2013

LAHJOITUKSET
Rauhanjulistekilpailu Kevät 2013
Leo toiminnan tukeminen (lahjoitus) Kevät 2013
Pop&Jazz konservatorio (lahjoitus) Kevät 2013
Eläintarhan ala-aste Kevät 2013
Arabian peruskoulu Kevät 2013
Länsi-Pasilan ala-aste Kevät 2013
MUU TOIMINTA

suunnitteilla
suunnitteilla

Intranet sivut jatkuva
Floorankentän esittelyvihko jäsenille Kevät 2013

Tapahtuma pvm.

Hietaniemen haudalla käynti ja Melvin Jones -lounas

Lions toiminnan esittelyilta / päivällisseteli

Lions Quest -koulutus

Vierailu Kiikala Floorankentän vieraana

Vierailu Kiikalassa
Vierailu Siboo Meri-Sibbo

Gdanskin matka
Facebook sivut
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